
המשמוה: את הבהיל ירושלמי אזרח
לילה שומשו מצור החל בבר ר עלינו -יה

 צעירים. שלושה השבוע שכבו בירושלים הדסה בית־חולים של שונות קומות כשלוש
 מהם, אחד לירושלים. שממזרח לגבעות הדבוק אבו־דים, כפר של בסימטותיו נפצעו כולם
 שניסו בשעה נפצעו הם ואילו האחרים. השניים את פצע אל־חטיב, ג׳בר סלמן ריאד

הי. אותו ללכוד
 בידי המוחזקים באיזורים כה עד שאירעה ביותר החמורה התקרית של סיומה זה היה
אזרחית. מכונית על נפתחה ואש כביש, על מחסום הוקם הראשונה בפעם כי צה״ל.

 איש. בה נהרג לא במיקרה רק לבדו. שלו פעולת־הטירור את עשה 19ה־ בן אל־חטיב
 הערב משעות שנמשך הגדול במצוד איש נהרג שלא הוא, יותר עוד מפתיע מיקרה

ו׳. יום של הבוקר לשעות ועד ה׳ יום של המוקדמות
בו המקום ליד בתים! ארבעה נהרסו הדינמיט. רעם — המצוד הסתיים כאשר

אותו. שחיפשו והצנחנים מישמר־הגבול אנשי על יורה אל־חטיב נראה

הוא _ ריק עמך רביעי בית הכפר. לילדי בית״ספר שימשו אלה מבתים שלושה
בו. ולהתיישב לרהטו הספיק לא ואשר בכוזיית העובד התושבים אחד של מחסכונותיו ניבנה

★ ★ ★
 הבית אל המשטרה את הוביל הוא לאבו־דיס. עצמו אל־חטיב הובא יומיים כןןכור

 כולו כמעט הוא והכפר מהגליל, דרוזי הוא בלבד. שנתיים מזה משפחתו שוכנת שבו
אקדחו. את השליך בה הבאר, את לשוטרים הראה הצעיר מוסלמי.
 לא תושביהם כי — פוצצו מסביב בתים גם פוצץ. והבית — נעצרו ואחיו אביו
בביתו. מסתתר הפצוע שהטרוריסט למשטרה הודיעו

 מבית־החולים, אל־חטיב הוצא בבוקר, הראשון ביום לשמים, הועפו שהבתים בשעה
רמלה. כלא של לבית־החולים נלקח הוא יום. 14ל־ לעצרו הורה ששופט אחרי

רב־שוטר סיפר הדסה של החירורגית במחלקה
 חמש מזה לובש בצה״ל, וחצי שנתיים ששירת השוטר, אל־חטיב. את לכד כיצד

 שוטפת בעברית סיפר אותו סיפורו, וזה מישמר־הגבול. של הירוקה הכומתה את שנים
משמאל): (תמונה בבית־ד,חולים מיטתו על שישב שעה

ת 1,ל: לו המפקד. לנו קרא למכוניות!״ ע
✓ ץ הג׳יפים. על ועלינו הנשק, את בדקנו ־

 הכל בסך רחוק. לנסוע צריכים היינו לא
ה עד קילומטרים, שניים־שלושה איזה

 ירושלים. של המזרחיים פרברים
אבו־ הכפר ליד מכונית, על ירה מישהו

 כל־כך. מוזנח הוא ולכן כנראה,
מירו בחור המכונית, נהג למקום. הגענו -

 במחסום נתקל הוא איפה לנו הראה שלים,
עליו. וירו

 אבנים. כמה הכל בסך היה המחסום
כלבים. בלי גששים, שני איתנו היו

אותו. לתפוס וצריכים דים,
★ ★ ★ י  עד האתראה, מרגע שעה חצי לנו קח ^
 עמוק, ואדי זהו למקום. שהגענו /

 אספלט כביש צדיו. משני מתנשאים שהרים
 וליריחו. לבית־לחם מוביל טוב לא במצב
הרבה בו משתמשים שלא צדדי, כביש

 לא לזיתים, שהגענו עד העקבות, על עלינו
 הזה. הבחור ירה משם מהכביש. רחוק

 9 אקדח כדורי של תרמילים שני מצאנו
קצר. מילימטר

★ ★ ★  הכפר. לכיוון העקבות, עם לכנו ך*
ו הג׳יפים, של הזרקורים את הדלקנו ן (

 — השטח את סרקנו חשודה. תנועה חיפשנו
כלום. מצאנו לא אבל

 הבתים, כין כשסיימו וחצי, שעה אחרי
 חדה כזאת שריקה שורק. מישהו שמענו

וארוכה.
 ברחובות. אנשים בכלל היו לא

יריה. — השריקה אחרי פתאום,

שפוצצו הבתים אחד
שפוצצו הבתים מששת אחד הוא ביתה מילדיה, שלושה לידה

 התגוררה בו הבית היה אלה מבתים אחד המצוד. אחרי צה״ל, על־ידי
 צה״ל שנפצע. אחרי בבית הסתתר הוא שנתפס. הטרוריסט משפחת
שם. הימצאו על מסרו שלא הסמוכים הבתים דיירי את האשים

 אותו ושאלתי אותו כשתפסנו אחר־כך,
 את לטשטש ״רצית לי: ענה הוא שרק, למה

 לטשטש יריה. שם שריקה, פה שלכם. הכוח
 ולברוח.״ — שלכם הכוח את

אותו. ראינו לא — וירה ששרק הזמן וכל
★ ★ ★

 רק גג. איזה על אותו ראינו תאום ך}
ונעלם. קפץ הוא לשנייה. ^

 הצלחנו ולא הפרוז׳קטור עם להאיר ניסינו
אותו. לגלות

ה כל את וסרקו בשטח, התפזרו החברה
 להרוג לא אותנו: הזהיר המפקד מחדש. שטח
חי. אותו לתפוס אותו.

ה את פצע דקות, עשרים איזה כעבור
 הכדור בא מאיפה איל שלנו. הראשון איש

ידענו. לא —
, מאת ------------

הגבול(ל־עלה) משמר איש
 אותו ולקחנו הבחור, של הפצע את חבשנו

 בסריקה. המשכנו אנחנו לבית־ד,חולים. בג׳יפ
★ ★ ★

ר ך* בו  הזרקור לאור ראיתי זמן, כמה ע
 — בית איזה ליד הרכס על עולה אדם ^

נעלם. ומייד
 מאנדו, קליין, — שלי ד,חולייה את לקחתי

כש איגוף. ועשיתי — ועבדאללה אחמד
 את לו חסמתי — המקום את לעקוף גמרתי

המעבר.
שיופיע. וחיכיתי המארב, את שם השכבתי

מו הופיע הוא דקות שלוש איזה כעבור
 את ולהרים לעצור בערבית לו קראתי לנו.

 ישראל, ואת אותנו לקלל התחיל הוא הידיים.
 אתם ד,ידים! את ארים לא ״אני וענה:
אתכם!״ ואגמור אחד אחד אלי תבואו
 ממשיך שהוא ראיתי בית. ליד עמד הוא

ירתה. והחוליה ״אש!״ פקודה נתתי לברוח.
 היה לי ורובה. מיקלעון עוזי, שני לה היו
עוזי.

★ ★ ★ י  הוא ברגליים. בו שפגענו מייד איתי 1
׳ לברוח. והמשיך תעלה לאיזה נפל


